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L’exemple de mossèn Cinto
E n r i c C a s a s s e s F i g u e r e s

Poeta
Tot pensant en qui és ma glòria
he perdut l’enteniment;
de tant tenir-lo present
he perduda la memòria.
Resta’m sols la voluntat
per amar més a l’Amat.

D
iu Verdaguer: “Un
capvespre dels úl-
tims de 1894 tru-
quí a la porta de
l’ermita de Mira-
mar”... i va passar

una temporada com qui diu en-
tre la vinya i el fenollar mateixos
de Llull, gràcies a la generosa
hospitalitat de l’arxiduc Lluís
Salvador, que sempre va oferir
ajuda a Verdaguer en els mo-
ments difícils, fins li havia pro-
posat anar a viure a Mallorca.
L’arxiduc, escriptor en alemany i
en català, era un arxiduc de l’alta
noblesa i segurament no entenia
–i certament no temia– els esca-
rafalls (terrenals) del bisbe de Vic
i la mesquinesa (plebea) del mar-
quès de Comillas (Santander),
que estan aleshores en el fort de
llur gesticulació: me’ls imagino
com un parell de dolents de Ro-
breño (però sense la gràcia dels
personatges de l’autor d’ El Sarau
de la Patacada) fent postures i ga-
nyotes per mirar d’espantar un
bon capellà de pagès que no els fa
cas; amb gestos i carotes, amb
aahs i uuhs, li voldrien fer creure
que està guillat, per tal de po-
der-lo acorralar com a una mula
guita, però ell està pendent d’al-
tres coses: de les flors del camp,
de les estrelles del cel i dels po-
bres de la terra, i, com un ena-
morat o com un artista, és feliç i
és desgraciat: l’alegra i l’exalta
fins a l’embriaguesa l’espectacle
de la natura i la grandiositat del
món, i l’entristeix i l’enrabia la
misèria i la mesquinesa dels ho-
mes. No està a la lluna, ho veu
tot, inclosa la sòrdida sarsuela
d’aquells dos, i s’interessa i par-
ticipa en tot, excepte en la trista
sarsuela d’aquells dos: només
procura... que no l’enganxin.

D e fet, i per dir-ho seriosa-
ment, per dir-ho tal com era

i tal com és, Verdaguer es va tro-
bar que estava al centre del nus, a
l’ull del remolí, del seu moment
històric, es va trobar fent el paper
de protagonista del drama de la
seva època i del seu país (el nai-
xement de la Catalunya moder-
na), es va trobar que ell encarna-
va, que ell era, que ell és aquest
moment històric decisiu, i en
trobar-s’hi al bell mig, el capellà
poeta es transfigura en heroi: no
s’arronsa, dóna perfectament
tota la seva talla, planta cara
quan cal, i quan cal batalla, ba-
talla. Resulta ser un adversari
temible, o encara més: invenci-
ble. Perquè només el preocupa la
poesia. Invencible perquè durant
tota la persecució a què el sot-
meten, durant tota aquesta

guerra, que dura anys, el que de
veritat fa és el que ha fet sempre
des del dia que, infant, va veure
la Musa Catalana entre les cordes
de l’arpa d’un músic napolità
que passava per Folgueroles: lle-
gir i escriure, sobretot versos.
Això és el més important, l’únic
verament important. I en això,
en la poesia, Verdaguer és més
seriós i més responsable que
ningú. I per ell, com en els més
grans poetes, l’art és un mitjà,
ell mateix és un instrument en

mans d’algú o d’alguna cosa de
més amunt: la paraula, el poble,
la immortalitat del món, o de
l’ésser, o déu...

El 1893 els poderosos li co-
mencen a clavar empentes (vo-
len que desaparegui de l’escena-
ri!). El 1894, invitat per l’arxiduc,
i saltant-se les ordres que havia
rebut, passa uns dies a Mallorca,
on rellegeix el Llibre d’Amic e
Amat, “el veritable llibre d’or de
la nostra literatura”, i li va ve-
nint la idea de posar-lo en vers.
No és que li’n vingui la idea, és
que es troba fent-ho: ell mateix
conta que, mentre s’enfilava per
les muntanyes de la brava costa
mallorquina, o tot saltant per les
roques de vora mar, “sense ado-
nar-me’n, trobí que els pensa-
ments en prosa que havia llegit
la vetlla abans anaven prenent,
tot rodolant pels racons de la

memòria, el fullatge del vers i la
girada i l’aire de la poesia”, i,
diu, els va traduint al seu propi
llenguatge. El poeta Verdaguer
s’atreveix a tocar el més gran
creador i poeta de la nostra
llengua (i de moltes altres), ço és,
Ramon Llull (Ramon lo Foll!), i
s’hi atreveix malgrat que, “fora
dels llibres sagrats, jo no recordo
haver llegida poesia mística més
alta i que entrés més sobirana-
ment esbalaïdora i lluminosa en
la meva ànima”.

Al cap d’uns me-
sos, “circumstànci-
es de què no em
voldria recordar
me tragueren de
Barcelona [on s’ha-
via instal·lat bur-
lant de nou la vigi-
lància del bisbe, de
la policia i del
marquès] i m’obli-
garen a cercar un
redós sota el man-
tell de la Verge del
Carme en el carrer
de Santa Creu de
Vallcarca”, alesho-
res fora i quasi
lluny de la ciutat.
Allí, entre arítjols i
romagueres i arços,
entre atzavares i fi-
gueres de moro i
vinyes i fenollars,
com subratlla Ver-
daguer, “desitjant
estar-hi amb bona
companyia aconso-
ladora i remeiera
de mos mals, me
n’hi vinguí amb
una estampa del
venerable màrtir
Ramon Llull que
duguí de Palma, i
per llibre de medi-
tacions en harmo-

nia amb l’estat de la meva àni-
ma, me n’hi duguí el d’Amic i
d’Amat, i per entreteniment els
versos començats en son ermi-
tatge”. I fou entre les oliveres del
Carmel, d’Horta, de la Vall d’He-
bron i del torrent Maduixer que
va acabar aquestes traduccions
del català al català, aquest Llull
dit per Verdaguer que ell titula
Perles del llibre d’Amic i d’Amat.

V erdaguer es mesura amb el
poeta més alt i mític després

de Salomó... i se’n surt. No el su-
pera, això no existeix, superar
Llull no existeix. No el supera ni
el vol superar, simplement vol,
ell també, com Llull, escriure el
llibre més bell de tots els llibres,
i com que ja està escrit, el torna
a escriure, però amb el seu rit-
me, amb el seu esperit, amb el
seu aire. I li surt, també, una
obra mestra, una obra que és al-

hora de Verdaguer i de Llull. No
oblidem que durant aquests anys
també escriu les proses En defensa
pròpia (i altres) i els poemes del
llibre Al cel, que són de la poesia
universal, i els de Les flors del cal-
vari, i molts, molts altres.

Pocs anys després de la mort
de mossèn Cinto a Vallvidrera, a
París (on Max Jacob acaba de fer
una traducció francesa de l’ Amic
i l’Amat i Palau Fabre està a punt
de publicar-ne una altra), Ger-
trude Stein dóna la teoria mo-
derna (la de sempre) de l’art: “No
és molt difícil no tenir identitat
però és dificilíssim el saber que
no es té identitat. Es podria dir
que és impossible però que no és
impossible ho demostra l’exis-
tència de les obres mestres, que
són justament això. Són el saber
que no hi ha identitat i produir
mentre d’identitat no n’hi ha.
Això és el que és una obra mes-
tra”. Una altra exiliada, Marina
Tsvietàeva, diu el mateix: “Geni:
en primer lloc, el màxim grau de
subjecció a la intuïció; en segon,
la capacitat de tenir sota control
aquesta intuïció. El grau més alt
de desunió de l’ànima i el més alt
de concentració. El màxim grau
de passivitat i el màxim d’activi-
tat. Deixar-se aniquilar fins a un
determinat últim àtom, aquell a
partir de la salvació (resistència)
del qual florirà el món”.

A ixò és Verdaguer, i si algú
torna a treure el tema de si

estava feble de la ment, o de si era
de responsabilitat limitada, se les
haurà de veure amb mi. Verda-
guer no perdé la raó, el que passa
és que els altres no l’havien ni
trobada (la llur). Verdaguer és
l’únic que manté la integritat del
seu esperit, i a més toca els mis-
teris de la identitat personal, els
grans misteris de la integritat del
nostre ésser i del nostre univers
físic, en versos ben mesurats. Em
sembla molt desafortunat, i gens
raonable, doncs, que Garolera en
l’última edició d’ En defensa pròpia
rescati de l’oblit una obra medi-
ocre (del 1958!) escrita per un
psiquiatre de segona, el doctor
Abella, que pretén demostrar
amb arguments deplorables i
amb frases penoses que Verda-
guer no és que estigués sonat, és
que estava sonadet, pobre! Els
que no hi toquen en aquest cas
són Garolera i Delfí Abella, que
segurament hauria preferit que
no li desenterressin aquest llibre,
i menys presentant-lo com si fos
l’última paraula de la ciència.
Això sí que és espiritualment in-
decent. Emmirallem-nos una mi-
ca en el seny, en la raó, en la res-
ponsabilitat, en la saviesa i en la
poesia de Verdaguer i oblidem
tots aquests gossos geomètrics mal
dibuixats que li borden al voltant
perquè no poden admetre que al
seu veïnat hi hagi un Llull, un
Shakespeare o un Puixkin...●


